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Wprowadzenie 

Zmiany, jakie zaszły w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym 

na przełomie XX i XXI wieku, wpłynęły zarówno na gospodarkę, jak i na co-

dzienne życie ludzi. Formuje się społeczeństwo zwane informacyjnym, w któ-

rym ludzkie życie wzbogacane jest dzięki możliwości korzystania z osiągnięć 

techniki i usług informacyjnych. Jesteśmy wciąż uczestnikami przemian doko-

nujących się w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego. Niewątpli-

wie największym wynalazkiem z pogranicza informatyki i telekomunikacji, 

mającym najbardziej istotny wpływ na wizerunek współczesnego biznesu, oka-

zał się Internet. Jest on najbogatszym źródłem informacji i najtańszym środkiem 

komunikacji, przez co stwarza ogromne szanse rozwoju dla różnego typu przed-

siębiorstw. Również branża ubezpieczeniowa zainteresowana jest wykorzysta-

niem Internetu do wspierania obsługi produktów ubezpieczeniowych. 

Celem opracowania jest zaprezentowanie nowej formy świadczenia usług 

ubezpieczeniowych zwanej e-ubezpieczenie, opierającej się na wykorzystaniu 

Internetu. 
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1. Pojęcie e-ubezpieczenia 

E-ubezpieczenia (ang. e-insurance) to termin związany z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ubezpieczeniach. 

E-ubezpieczenia są jednym z rodzajów e-usług (usług elektronicznych). 

E-usługę można zdefiniować jako nową formułę świadczenia usług, a tym sa-

mym zaspokajania potrzeb przy wykorzystaniu Internetu – od momentu kontak-

towania się firmy z klientem (indywidualnym lub instytucjonalnym) celem 

przedstawienia oferty poprzez zamówienie usługi, jej świadczenie i kontakt po 

wykonaniu usługi
1
. Natomiast samo pojęcie usługi Ph. Kotler zdefiniował jako 

wszelką działalność lub korzyść, którą jedna ze stron może zaoferować drugiej, 

z zasady niematerialną i nieprowadzącą do uzyskania własności, a jej wykona-

nie może, ale nie musi być związane z materialnym przedmiotem
2
.  

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

określa w sposób następujący co oznacza świadczenie usługi drogą elektro-

niczną: wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na 

odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, 

przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwa-

rzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest  

w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomuni-

kacyjnej
3
. 

Ubezpieczenie to umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela na 

wypadek powstania zdarzeń w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego. 

Umowa ta jest uregulowana przepisami Kodeksu cywilnego (art. 805–834).  

W umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń) zobowiązuje się 

w razie wystąpienia przewidzianego w niej zdarzenia wypłacić ubezpieczają-

cemu określone odszkodowanie lub świadczenie płatne jednorazowo lub  

w postaci renty
4
. 

                                                      
1 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi a społeczeństwo informacyjne, 

Difin, Warszawa 2009, s. 41. 

2 B. Hollins, S. Shinkins, Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie, PWE, War-

szawa 2009, s. 23. 

3 Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, DzU 2002, 

nr 144, poz. 1204. 

4 B. Nowatorska-Romaniak, Marketing usług ubezpieczeniowych, PWE, Warszawa 1996, 

s. 17. 
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Ubezpieczenia dzieli się według kilku kryteriów, jednak podstawowy po-

dział przedstawiono na rysunku 1. Natomiast ryzyka ubezpieczeniowe dzieli się 

na dwa działy: dział I – ubezpieczenia na życie (np. posagowe, rentowe, wy-

padkowe, chorobowe) i dział II – pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe 

(np. OC, casco, żegluga morska, przedmioty w transporcie, szkody spowodo-

wane żywiołami, ochrona prawna)
5
.  

 

 

Rys. 1. Podział ubezpieczeń 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: B. Nowatorska-Romaniak, Marketing…  

Produkt ubezpieczeniowy zaspokaja potrzebę wsparcia finansowego w ra-

zie: 

 poniesienia straty (utraty mienia); 

                                                      
5 Załącznik do Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej, DzU 2003, 

nr 124, poz. 1151. 
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 uszczerbku lub utraty dochodów (np. na skutek bezrobocia, przejścia 

na emeryturę lub utraty zysków);  

 losowej potrzeby finansowej (np. z powodu urodzenia dziecka)
6
. 

E-ubezpieczenia w swojej definicji i istocie niczym nie różnią się od zwy-

czajnych ubezpieczeń. E-ubezpieczenie to niematerialna usługa, w której ubez-

pieczający wykupuje umowny obowiązek świadczenia ubezpieczyciela, jeśli  

w życiu, zdrowiu lub mieniu ubezpieczonego nastąpi określone zdarzenie. 

Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie z funduszu tworzonego ze składek 

wnoszonych przez ubezpieczających się. 

2. Informatyka w działalności ubezpieczeniowej 

Instytucje ubezpieczeniowe, podobnie jak inne z sektora usług finanso-

wych, intensywnie wykorzystują narzędzia informatyczne do wspierania obsłu-

gi produktów ubezpieczeniowych i procesów biznesowych. 

Systemy informatyczne wspierające działalność w zakładach ubezpieczeń 

rozwijały się początkowo w odizolowanych od siebie pionach, zorientowanych 

wokół (typu) produktu, procesu lub szczebla organizacyjnego
7
. W ten sposób 

wytworzyły się systemy realizujące określone funkcje, fragmenty procesu biz-

nesowego, obsługę określonego zestawu czynności właściwych dla danej ko-

mórki organizacyjnej. Zarejestrowane i przetworzone zdarzenia gospodarcze 

pochodzące z tych systemów były później źródłem danych dla systemów zarzą-

dzających informacją
8
. 

Obecnie na rynku sektora ubezpieczeń funkcjonują następujące rodzaje 

systemów informatycznych, wspierających ten rodzaj działalności
9
: 

 tzw. systemy produktowe, które stanowią podstawowy trzon systemów 

informatycznych ubezpieczeń. Są to systemy złożone, mające bezpo-

średni kontakt z użytkownikiem i realizujące usługi dla tego użytkow-

nika, polegające na umożliwieniu rejestrowania i przetwarzania pod-

                                                      
6 www.fiestafinanse.pl/ubezpieczenia.html, 13.04.2012. 

7 Informatyka gospodarcza, red. nauk. J. Zawiła-Niedźwiedzki, K. Rostek, A. Gąsiorkie-

wicz, t. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 51. 

8 Ibidem, s. 52. 

9 Ibidem, s. 52–55. 
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stawowych danych ubezpieczeniowych zgodnie z określonymi reguła-

mi. Systemy te obsługują poszczególne działy (czy grupy produktowe), 

jak: ubezpieczenia majątkowe (a tu komunikacyjne lub rolne), życiowe 

lub zdrowotne. Podstawowa funkcjonalność tych systemów umożliwia 

ewidencję polis i operacje dokonywane na polisie, ponadto część tych 

systemów poza rejestracją automatycznie obsługuje procesy, takie jak 

oferowanie, sprzedaż, automatyczne wznowienie, wystawianie not 

prowizyjnych itp. Systemy te często zbudowane są z modułów, jak np. 

moduł do administrowania polisami czy moduł do likwidacji szkód. 

Zawierają też taki komponent, jakim jest relacyjna baza danych, służą-

cy do zapisu danych i zdarzeń gospodarczych w postaci transakcji; 

 systemy specjalistyczne będące uzupełnieniem dla systemów produk-

towych, wspierające pojedyncze procesy, grupy działań czy poszcze-

gólne działania. Do tej kategorii należą: taryfikatory, symulatory, gene-

ratory produktów, systemy do ofertowania, systemy do obsługi prowi-

zji, do rozliczeń, do obsługi reasekuracji biernej i/lub czynnej, do ob-

sługi regresów, odzysków czy wierzytelności, jak również systemy do 

zarządzania relacjami z klientami (CRM); 

 systemy analityczne i systemy informacji zarządczej umożliwiają udo-

stępnienie danych z różnych źródeł do przeprowadzenia analiz, rapor-

tów, ekstraktów i wykonywania określonych analiz wspierających 

wszystkie obszary biznesowe (aktuariat, reasekurację, sprzedaż, finan-

se, rozwój produktów, marketing); 

 front-end – rozwiązania informatyczne wspierające obsługę bezpośred-

nich kanałów interakcji zakładu ubezpieczeń z otoczeniem. W syste-

mach tych poza sprzedażą obsługiwane są kontakty z klientem, agen-

tem, brokerem, przyjmowane są zgłoszenia szkód itp.; 

 workflow (przepływ pracy) – automatyzacja procesów biznesowych,  

w całości lub w części, podczas której dokumenty, informacje lub za-

dania przekazywane są od jednego uczestnika do następnego według 

odpowiednich procedur zarządczych. Za pomocą tych systemów defi-

niowane są przebiegi określonych procesów poprzez ułożenie we wła-

ściwej sekwencji poszczególnych czynności i punktów decyzyjnych 

oraz przypisanie do nich właściwych ról wraz z określonymi uprawnie-

niami; 
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 systemy eksperckie – komputerowe systemy rozwiązujące problemy  

z wykorzystaniem opisu (reprezentacji) wiedzy i procesu rozumowania. 

Systemy te generują swoje decyzje w oparciu o bazy wiedzy i mecha-

nizmy sztucznej inteligencji, dzięki czemu mogą tworzyć różnorodne 

modele sytuacji decyzyjnej, uwidaczniać otrzymane rozwiązania  

i objaśniać je. Dostarczają one standardowych dla branży ubezpiecze-

niowej danych słownikowych, algorytmów, reguł biznesowych używa-

nych do określonych zastosowań, takich jak: identyfikacja przedmiotu 

ubezpieczenia (np. pojazd), wycena przedmiotu ubezpieczenia (np. bu-

dynek w gospodarstwie rolnym), oszacowanie szkody, orzeczenie 

uszczerbku na zdrowiu itp.; 

 systemy usług wspólnych – występują w większości przedsiębiorstw. 

Wspierają zarządzanie organizacją i zasobami i często określane są 

mianem back office. Należą do nich: systemy finansowo-księgowe, ka-

drowo-płacowe, logistyczne, do obsługi lokacyjnej, do zarządzania nie-

ruchomościami, sprawozdawcze. 

Obecnie praktycznie wszystkie zakłady ubezpieczeniowe oferują swoje 

usługi za pośrednictwem Internetu, co oznacza, że klienci mają dostęp do roz-

wiązań informatycznych danego zakładu za pośrednictwem sieci. Systemy te 

(front-end) wytwarzane są w technologii klient–serwer
10

 i obsługują tzw. cien-

kiego klienta lub grubego klienta. „Cienki klient” to usługobiorca, a „gruby 

klient” to pośrednik ubezpieczeniowy. „Cienki klient” za pomocą przeglądarki 

internetowej może samodzielnie wypełnić wniosek ubezpieczeniowy, dokonać 

płatności, zgłosić szkodę, sprawdzić swoje konto ubezpieczeniowe, np. w ubez-

pieczeniu na życie – w tym przypadku weryfikacja danych będzie wykonywana 

po stronie serwera. Te same czynności może wykonać „gruby klient”, czyli 

pośrednik, który obsługuje klienta-usługobiorcę – w tym przypadku weryfikacja 

danych nastąpi na stacji roboczej pośrednika, a jakieś zmiany danych klienta- 

-usługobiorcy zostają przekazane do właściwego systemu po połączeniu z siecią 

zakładu ubezpieczeń. 

                                                      
10 Klient–serwer – sieć, w której znajduje się jeden centralny serwer udostępniający dane; 

komputer klienta żąda usługi, a serwer odpowiada i wykonuje usługę. 
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3. Obsługa internetowa klientów (interesantów) 

Wysoka konkurencja na rynku usług ubezpieczeniowych i nowe możliwo-

ści, jakie daje rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych, przyczyniły 

się do poszukiwania nowych kanałów dystrybucji tych usług. Nową formą dys-

trybucji usług ubezpieczeniowych są tzw. kanały direct
11

, którymi są telefon  

i Internet. Początkowo Internet był wykorzystywany tylko do celów informa-

cyjno-promocyjnych. Z czasem zakłady ubezpieczeniowe zaczęły wzbogacać 

swoją ofertę e-ubezpieczeniową, i tak zastąpiono m.in. pocztę tradycyjną pocztą 

elektroniczną, wprowadzono telepracę, wzrosły zasoby informacji udostępnia-

nych w sieci
12

. W tabeli 1 zestawiono wybrane usługi internetowe ubezpieczy-

cieli. 

Obecnie zakupy w Internecie poprzedza się skorzystaniem z porównywar-

ki internetowej, która wskazuje najtańsze i najlepsze oferty. Podobnie można 

kupować ubezpieczenia. Część firm ubezpieczeniowych oferuje zakup swoich 

produktów poprzez własną stronę internetową, inne udostępniają je za pomocą 

tzw. porównywarek ubezpieczeń. Do najpopularniejszych porównywarek nale-

żą: www.rankomat.pl, www.wygodnie.pl, www.placemniej.pl, www.ipolisa.pl, 

www.polskieubezpieczenia.pl. Dostępne w Internecie porównywarki ubezpie-

czeń są często rozbudowanymi narzędziami. Dzięki nim można dokonać analizy 

i porównania coraz większej liczby ofert ubezpieczeń turystycznych, mieszka-

niowych i komunikacyjnych, a nawet ubezpieczeń na życie, NNW, zdrowot-

nych czy emerytalnych. Porównywarki są bezpłatne i bardzo użyteczne. Uła-

twiają zakup określonego przedmiotu czy usługi najlepszego czy najlepszej pod 

względem relacji ceny do wartości. Zaletami porównywarek są oszczędność 

czasu i pieniędzy. Żeby otrzymać interesującą ofertę, nie trzeba wychodzić 

z domu, można znaleźć ubezpieczenie w najlepszej cenie, z najszerszą ochroną 

i za niższą cenę. Formularz, który wypełnia się raz, jest przechowywany przez 

system. System zapewnia też bezpieczeństwo transmisji i przetwarzania danych 

osobowych. 

                                                      
11 Taka forma pozwala zaoszczędzić na kosztach utrzymywania biur, na prowizji dla po-

średniczących w sprzedaży agentów ubezpieczeniowych  niższe koszty akwizycji.  

12 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi..., s. 65. 
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Tabela 1 

Wybrane usługi internetowe ubezpieczycieli 

Ubezpieczy-

ciel 

 kanał direct 

Sposoby kontaktu z klien-

tem 
Dostawa 

polisy  

e- 

-mailem 

Płatność 

składki 

online na 

stronie 

www 

Zgłaszanie 

szkody 

poprzez 

interneto-

wy formu-

larz online 

Przypomnie-

nie  

o kończącej 

się ochronie 

ubezpiecze-

niowej  

e-mailem 

czat Skype 

zapytanie 

e- 

-mailem, 

formularz 

Link4.pl tak tak tak tak tak nie tak 

AXAdirect.pl nie tak tak tak tak nie b.d. 

Benefia24.pl tak nie tak tak tak nie nie 

AlianzDirect.p

l 
nie nie tak tak tak nie tak 

mDirect.pl tak nie tak tak tak tak tak 

Liberty-

Direct.pl 
nie tak tak tak tak nie tak 

AvivaDirect.pl nie tak tak tak tak nie tak 

Generali-

Direct.pl 
nie nie tak tak tak tak tak 

PZUonline.pl nie nie tak tak tak tak tak 

YouCan-

Drive.pl 
nie nie tak tak tak tak tak 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Wrotniak, Rynek ubezpieczeń direct pod 

lupą, Bankier.pl, www.bankier.pl/wiadomosc/Rynek-ubezpieczen-direct-pod-

lupa-Bankier-pl-2287748.html, 21.02.2012. 

Obsługa internetowa klientów przynosi wiele korzyści zarówno dla zakła-

dów ubezpieczeń, jak i klientów. Internet jest doskonałym narzędziem dostar-

czania informacji o produktach ubezpieczeniowych. Ponadto zakłady ubezpie-

czeń mają możliwość redukcji kosztów dystrybucji, co wiąże się z prowadze-

niem sprzedaży – przyjmowaniem zamówień bezpośrednio przez sieć Internet. 

Pozwala to na ominięcie kosztów dystrybucji związanych z tworzeniem sieci 

placówek sprzedaży (jak opłaty wynajmu lub budowy, koszty utrzymania, oso-

bowe) bądź też pozwala na zwiększenie przychodów ze sprzedaży dzięki niż-

szym składkom oferowanym klientom i przez to zwiększeniu liczby transakcji. 

Dzięki obsłudze internetowej klienci zyskują na jakości obsługi, są lepiej poin-

formowani, wzrasta też siła przetargowa klientów, ponadto spośród wielu ofert 

mogą wybrać wariant najbardziej odpowiedni dla siebie. Sieć Internet jest 

ogromnym rezerwuarem informacji użytecznych przy podejmowaniu decyzji  
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o zakupie ubezpieczenia. Co ważne, można szybko do nich dotrzeć przy mini-

malnym koszcie ich pozyskania. 

4. Korzystanie z usług e-ubezpieczeń 

Dostępność e-ubezpieczeń w Polsce jest dość mała – wśród 41 zakładów 

ubezpieczeń w Polsce, działających w dziale II (ubezpieczenia majątkowe  

i pozostałe osobowe), 25%, tj. 10 podmiotów, sprzedaje usługi drogą elektro-

niczną. Najszerzej (60%) w sprzedaży elektronicznej oferowane są ubezpiecze-

nia komunikacyjne, kolejno – ubezpieczenie podróży (40%), turystyczne (30%), 

mieszkania i domu (30%), NNW, OC, na życie – po 10%
13

. Również popyt na 

rynku polskim znajduje się jeszcze w stadium rozwoju. W dziale I (ubezpiecze-

nia na życie) udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży bezpośredniej to za-

ledwie 0,01%, a w dziale II – tylko 0,53%
14

. 

Najwięcej internautów zainteresowanych ubezpieczeniami korzysta z kal-

kulatorów obliczających wysokość składki, w następnej kolejności – z serwi-

sów poświęconych ubezpieczeniom i porównuje oferty ubezpieczycieli. Korzy-

stanie z usług e-ubezpieczenia przedstawiono na rysunku 2. 

Na stronach internetowych ubezpieczycieli można zapoznać się nie tylko  

z ich produktami, ale także z informacjami na temat ich działalności. Niekiedy 

udostępnione są również poradniki, symulacje, słowniki ubezpieczeniowe. 

Obecnie wielu klientów zainteresowanych jest zakupem polis przez Inter-

net, ale też i duży odsetek preferuje zakup polis w siedzibie ubezpieczyciela. 

Preferowane kanały zakupu polis ubezpieczeniowych przedstawiono na rysun-

ku 3. 

                                                      
13 www.web.gov.pl/e-finansowanie/76_142.html, 13.04.2012. 

14 Ibidem. 
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Rys. 2. Korzystanie z usług e-ubezpieczenia w Polsce w 2008 roku (%) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, 

Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Difin, 

Warszawa 2010, s. 161. 

 

Rys. 3. Preferowane kanały zakupu polis ubezpieczeniowych 

Źródło: T. Szopiński, E-konsument na rynku usług, CeDeWu.pl Wydawnictwa 

Fachowe, Warszawa 2012, s. 104. 
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Wśród najczęstszych powodów kupna polisy przez Internet należy wska-

zać: oszczędność czasu, wygodę oraz możliwość porównania ofert. Natomiast 

czynnikami zniechęcającymi do takiego zakupu są: preferencje kontaktu osobi-

stego, możliwość zasięgnięcia dodatkowych informacji oraz wygoda i bezpie-

czeństwo. W tabeli 2 przedstawiono zestawienie argumentów za i przeciw do-

konywaniu zakupu polis przez Internet. 

Tabela 2 

Zestawienie argumentów za i przeciw dokonywaniu zakupu polis przez Internet 

Kanał internetowy 

Powody zakupu Odpowiedzi 

(%) 

Przyczyny niechęci Odpowiedzi 

(%) 

oszczędność czasu 37,2 brak zaufania 42,5 

dostępność, wygoda 35,2 preferencje bezpośredniego 

kontaktu 

31,5 

możliwość analizy, porów-

nanie ofert 

16,9 niewystarczające informacje 6,2 

niższa cena, korzystniejsza 

oferta 

1,7 brak możliwości negocjacji 1,4 

niezależna decyzja, brak 

kontaktu ze sprzedawcą 

1,7 niekorzystna oferta 0,7 

brak konkretnego powodu 5,0 brak konkretnego powodu 17,8 

inne 2,3 

Źródło: jak pod rys. 3. 

Konsumentami usług ubezpieczeniowych przez Internet są głównie ludzie 

młodzi, którzy są bardziej obyci z nowoczesnymi technologiami informacyjny-

mi i częściej z nich korzystają. Ponadto występuje zależność pomiędzy wysoko-

ścią dochodu a skłonnością do korzystania z e-ubezpieczeń, tj. wraz ze wzro-

stem dochodu zwiększa się częstotliwość nabywania ubezpieczeń za pośrednic-

twem Internetu
15

. 

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi e-ubezpieczeń są: możliwość ogra-

niczenia kosztów transakcji, coraz większa popularność zakupów w Internecie, 

wzrastająca świadomość, dostęp i możliwość kontroli nabytych przez konsu-

mentów produktów ubezpieczeniowych, większa możliwość indywidualizacji 

                                                      
15 T. Szopiński, E-konsument…, s. 108. 
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usług ubezpieczeniowych do potrzeb konsumentów, tworzenie baz klientów, 

poprawa widoczności stron internetowych zakładów ubezpieczeń
16

. 

Podsumowanie 

Obecnie Internet jest bardzo pomocny dla zakładów ubezpieczeń w dostar-

czaniu użytecznych informacji i ułatwieniu nawiązywania kontaktów oraz bu-

dowaniu relacji. Jest on też obszarem dokonywania transakcji. Dzięki współ-

czesnym technologiom internetowym możliwe jest również sprawne zarządza-

nie firmą ubezpieczeniową. W przypadku niektórych firm sieć może stanowić 

środowisko niezbędne do ich istnienia (np. dla firm ubezpieczeniowych typu 

direct). 

E-INSURANCE AS A NEW FORM 

OF INSURANCE SERVICES PROVISION 

Summary 

E-insurance means the performing of insurance service through the Internet. This 

is a new form of provision of such services. Internet is increasingly used in the insur-

ance and may include such services as the purchase of insurance, contact with the agent, 

damage report, interactive consulting, calculation of premiums. The purpose of this 

paper is to present new forms of insurance service provision, known as e-insurance. 

Translated by Anna Wallis 

                                                      
16 A. Dąbrowska, M. Janoś-Kresło, A. Wódkowski, E-usługi..., s. 67. 


